Schriftelijk vraag aan het College
(art. 32, Reglement van orde)
Datum:

16 juli 2018
Indiener(s):

Aan het college van
de gemeente Hulst

Jos van Eck

Onderwerp: Kunstgrasvelden
Portefeuillehouder: Wethouder Hageman
Vraag:
1/ Waar komt het grote verschil in prijs van de kunstgrasvelden vandaan? Zijnde VV Hontenisse €
400.000,-- (ex BTW), HVV’24 (Invictus) € 300.000 (ex BTW) en het grassmasterveld van VV Steen (€
463000+80000=543.000) (ex BTW).
2/ Is bij de VV steen velden de BTW alsnog verrekend, dit om een juiste vergelijking te kunnen
maken. Er is altijd van uitgegaan dat de BTW op de investering niet kan worden teruggevorderd.
Vraag: is dat zo gebleven? Het totale bedrag komt dan voor rekening van de gemeente? En hoeveel
bedraagt dat dan exact?
3/ Hoe zit het met de controles door de Raad als de Stichting (Invictus) wordt omgezet naar een BV?
4/ Zitten er bestuursleden van HVV’24 in het bestuur van Invictus?
5/ Is het college bereid om met Stichting Invictus en HVV’24 rond de tafel te gaan zitten om te
praten over het grote verschil, dit in het kader van de gelijke behandeling
6/ Hoe zijn de ervaringen met het hybride veld op Steen?
7/ De subsidie per geprivatiseerd kunstgrasveld is vastgesteld op € 20.250,-- per jaar waarvan €
15.000,00 voor een reservering voor vervanging toplaag. Het is dan ook logisch dat de toekenning
van een onderhoudssubsidie met terugwerkende kracht aan de Stichting Invictus voor het
kunstgrasveld van HVV wordt toegekend. Waarom wordt het deel voor toekomstige vervanging van
de toplaag dan niet in de voorziening ondergebracht? Waarom dat verschil met vv Hontenisse??
Wordt het bedrag aan onderhoudssubsidie voor een kunstgrasveld dan ook toegekend aan de
vvSteen? Kwestie van gelijke behandeling.
8/Kunnen we inzicht krijgen in de onderhoudsreserves van de velden van de geprivatiseerde velden
Aanleiding voor de vragen:
De afgelopen jaren heeft de raad drie voorstellen behandeld inzake kunstgrasvelden. Daarbij zien
wij als fractie van HulstPLUS nogal wat verschillen. In het kader van gelijke behandeling willen wij
weten hoe in deze drie gevallen de BTW verrekend is, hoe het verschil in prijs te verklaren is en hoe
voorzien wordt in de onderhoudspot? Dat kan leiden tot een transparant geheel. Het gaat per slot
van rekening over heel veel gemeenschapsgelden.
Eventuele toelichting:

Indiener(s),

